
Портфолио на                         
Стоян Аврамов Москов

Длъжност:учител

Училище:ОУ“Христо Ботев“ 

село Мосомище



Философия на преподаване

Моята философия за преподаването е, че то е един непрекъснато

развиващ се процес, в чийто център е поставен ученикът с неговата

индивидуалност, която трябва не само да се уважава, но и да се

поощрява. Всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги 
индентифицира и надгражда. Живеем в една мултифункционална

и многонационална Европа и поради тази причина една от основните

ни задачи като преподаватели е да научим децата да осъществяват

социални компетенции с деца от други социални и културни кръгове.

Учениците трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния 
живот. Тяхното внимание трябва да бъде насочено към практическото 
приложение на изучаването.



Лични данни

Име, презиме, фамилия:Стоян Аврамов Москов

Настояща месторабота: Основно училище «Христо Ботев»,с. Мoсомищe

Националност: Българска

Адрес: гр.Гоце Делчев, обл. Благоевград

Рождена дата:19.03.1991г.

Образование: Висше

Заемана длъжност: учител

Информация за връзка:

E-mail:jeric0@abv.bg



Образование

Висше образование:

Специалност:Педагогика на обучението по физическо възпитание и 
спорт

Средно образование:

Специалност:Компютарна техника и технология



Квалификации

СЕРТИФИКАТИ /КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ/:

 Методика на обучението на децата и учениците по БДП в  V – VIII- 2016г.

 Облачни технологии-офис 365-05.09.2017г.

 Oбучение на тема-“Игри и упражнения за снемане на напрежението у 
детето и ученика – за ефективно участие в процеса на обучение“-2018г.

 Придобита пета квалификационна степен-2019г.

 Вътрешноучилищно обучение на тема:“Обучение в електронна среда“-
2020г.

 Обучение на тема :“Интерактивни технологии и техники в обучението 
по БДП“-2020г.

 Курс на тема-“Първа долекарска помощ“-2020г.



Квалификации
 Обучение на тема:“Иновативни подходи прирпреподаване 

в електронна среда“-2021г.

 Придобита четвърта квалификационна степен-2021г.

 Участие в квалификационен  курс на тема:“Иновативно 
училище“ -07.09.2021г.

 Обучение на тема:“Портфолио на учителя и 
детето.Самооценка и атестация в образованието“-2021г.

 Обучение на тема:“Управление на качеството на 
образованието.Изработване и въвеждане на система за 
проследяване на качеството в детската 
градина/училището.Самооценка и подготовка за 
инспектиране на НИО“-2021г.



Трудов стаж

Дата:07.09.2015 до този момент

Име и адрес на работодателя: Основно училище „Христо Ботев“, с. 
Мусомища

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: учител

Дата: 01.01.2018

Име и адрес на работодателя:ОУ“Христо Ботев“с.Мосомище



Преподавани предмети

Физическо възпитание и спорт

ЧНК и БДП



Лични постижения

1.Второ място на общинско състезание по Лека атлетика - 2016г.

2.Първо място на общинско състезание по Футбол - 2017 г.

3.Първо място на състезание по Лека атлетика - 2017г.

4.Трето място на състезание „Победи себе си“  /момичета/ - 2017г. 

5.Трето място на състезание „Победи себе си“ /момчета/ - 2017г. 

6.Трето място на общински турнир по Тенис на маса - 2017г.



Лични постижения

7.Второ място от НТП „По пътя на Ботевата чета-Козлодуй-

Околчица,2018г.“ - категория Дисциплина.

8.Първо място от НТП „По пътя на Ботевата чета-Козлодуй-

Околчица,2019г.“ - категория Дисциплина. 

9.Първо място на НТП „По пътя на Ботевата чета-Козлодуй-

Околчица,2019г.“ - категория Екология. 

10. Второ място на НТП“По пътя на Ботевата чета-Козлодуй-

Околчица,2019г.“ - категория Художествена самодейност .

11.Първо мяст на НТП“По стъпките на Ботевата чета –Козлодуй-

Околчица,2022г.“ - категория Дисциплина .

12.Второ място на НТП“По стъпките на Ботевата чета –Козлодуй-

Околчица,2022г.“ - категория Екология .

13.Първо място на Щафетни игри гр. Гоце Делчев - 2022 година.



Работа по проекти

2016/2017г. – Работа по проект „Твоят час“.

2017/2018- Работа по проект „Твоя Час“.

2018/2019 Национална програма „Занимания 

по интереси“.

2019/2020 Национална програма „Занимания 

по интереси“.



Работа по проекти

 2020/2021г.-Национална 
програма“Занимания по интереси“.

 2021/2022 г.-Национална 
програма“Занимания по интереси“

 2022-2023г.Национална програма 
“Занимания по интереси“

 2022-2023г.Национална програма“Заедно в 
изкуствата и спорта“



Лични проекти

 Учредяване на детски спортен клуб по 
Футбол  ДФК „Христо Ботев“-
14.02.2021г.



Общински игри



Общински игри



Работа по проекти





По стъпките на Ботевата чета



По стъпките на Самуиловите 
войни



Освободителите на Неврокоп


